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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  26/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 13/26-7-2019    Αριθ. Απόφασης: 730/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 26η Ιουλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
13.00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου 
Φώτη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/39118/22.7.2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  65 παρ.5 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 
του Ν.4257/2014, 67 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018) και  95  του Ν.3463/2006. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

 

 22.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 23.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 24.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 25.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

 26.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 27. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
 

10. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

11. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

12.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   
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13. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
  

15. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

2.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 11.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 
 

12.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
5. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήμαρχος 

14.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
 

6. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

15.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 
 

16.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

8. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

17. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

 
Επίσης παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά 
(47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα   (30), άρχισε η 
Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εντός και εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός γνωστοποίησε στο Σώμα ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
(Α΄87) όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του 
Ν.4257/2014 (Α΄93), «Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών 
και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και 
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για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως όλα τα θέματα της 
Συνεδρίασης εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. 

 

Θ Ε Μ Α 5.2:  Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανανέωση 

χρονικής ισχύος και Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 815/04-07-2005 

ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ, της Υφιστάμενης Ξενοδοχειακής  μονάδας  με διακριτικό 

τίτλο «ESPEROS VILLAGE» κατηγορίας 5 αστέρων 5* επί της 

ενοποιημένης Κ.Μ. 474Α Γαιών Κοσκινού (εμβαδού 78.484,00 τ.μ) στην 

περιοχή «Φαληράκι», της Δ.Κ. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου φερόμενης  ιδιοκτησίας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΕ”, ως προς την αύξηση της τελικής δυναμικότητας από 418 σε 

600 κλίνες»,    αρ.πρωτ. 18/35230/2019. 

 

Ο Πρόεδρος κ. Ε. Μανδρακός  έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αρ. 
πρωτ. 18/35230/04-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου,  η οποία έχει ως εξής : 

Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου προώθησε στην Υπηρεσία μας 
το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.) 18/14400/19-03-2019 (45/01-03-2019) έγγραφο της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο ζητείται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου του θέματος, προκειμένου να ακολουθηθεί η 
προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου της Μ.Π.Ε. από 
την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου). 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., δεν 
έχουν την αρμοδιότητα να γνωμοδοτούν για Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων έργων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων αλλά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
(Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. Οικ. 1649/45, ΦΕΚ 
45Β/2014) προβλέπει τη δυνατότητα αιτήματος της Περιφέρειας για γνωμοδότηση 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ως εκ τούτου, η συνοπτική περιγραφή του εν λόγω έργου –σύμφωνα με τη 
Μ.Π.Ε. του έργου- καθώς και η γενική μας άποψη για τα περιβαλλοντικά και μόνο 
θέματα, τα σχετικά με το έργο, αναφέρονται παρακάτω. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Π.Ε.) 
 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά στην «Ανανέωση 
χρονικής ισχύος και Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 815/04-07-2005 
ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ, της Υφιστάμενης Ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό 
τίτλο «ESPEROS VILLAGE» κατηγορίας 5 αστέρων 5* επί της 
ενοποιημένης Κ.Μ. 474Α Γαιών Κοσκινού (εμβαδού 78.484,00 τ.μ) στην 
περιοχή «Φαληράκι», της Δ.Κ. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου φερόμενης  ιδιοκτησίας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΕ”, ως προς την αύξηση της τελικής δυναμικότητας από 418 σε 
600 κλίνες».     

Για το έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 815/4-07-2005 Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) Γενικού Γραμματεία Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, που αφορούσε στην Έγκριση περιβαλλοντικών Όρων επέκτασης 
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υφιστάμενης Ξενοδοχειακής Μονάδας κλασσικού τύπου ΑΑ τάξης - κατηγορίας 5 
αστέρων και δυναμικότητας 418 κλινών σε γήπεδο επιφάνειας 78.484,00 τ.μ. 
στην περιοχή «Φαληράκι», ΔΕ Καλλιθέας, ΠΕ Ρόδου, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΕ» και η οποία είχε 
ημερομηνία λήξεως την 30-06-2015. 
   Με αναφορά στις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στην υφιστάμενη 
μονάδα και στις τροποποιήσεις που θα επέλθουν μετά τις εσωτερικές 
διαρρυθμίσεις σε αυτή, ζητήθηκε η ανανέωση – τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.  
815/4-07-2005 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ με σκοπό:  
Α) την αύξηση της δυναμικότητας  της  μονάδας  σε τελική δυναμικότητα 
των 600 κλινών   
Η δυναμικότητα των 600 κλινών θα προκύψει   
α) Από  τις μετατροπές που έχουν πραγματοποιηθεί στην υφιστάμενη 
μονάδα με νομιμοποίηση των παραπάνω μετατροπών μέσω έκδοσης 
οικοδομικής άδειας. 
Για τις παραπάνω μετατροπές έχει γίνει υπαγωγή στο Ν.4178/2013 (με 
Αρ. Δήλωσης 2382359), με χρήση του άρθρου 23 του Ν.4178/2013  και 
αφορά σε όλα τα κτήρια, προς έκδοση αδείας νομιμοποίησης. 
β) Από εσωτερικές διαρρυθμίσεις εντός του υφιστάμενου περιγράμματος 
του κτιρίου με  έκδοση νέας οικοδομικής άδειας. 
Β)  την ενημέρωση του φακέλου με το ισχύον διάγραμμα δόμησης. 
Γ) Την ανανέωση χρονικής ισχύος της.  
    Το γήπεδο του Ξενοδοχείου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της νήσου 
Ρόδου περίπου 13 χλμ. από την πόλη της Ρόδου σε εκτός σχεδίου περιοχή στην 
περιοχή  Φαληράκι νήσου Ρόδου. 
    Η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται από την Επαρχιακή οδό Ρόδου–
Καλλιθέας. Η μονάδα έχει πρόσωπο επί της οδού η οποία έχει πλάτος 8,00μ. και 
οδηγεί από την εν λόγω περιοχή προς το κέντρο της Ρόδου. 
     Σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ. ΤΥ 3404/26-09-1985 
Απόφαση Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Δωδεκανήσου (Τ.Υ.Ν.Δ.) η 
οποία αφορά στην Έγκριση Προσωρινής κοινής Κυκλοφοριακής σύνδεσης της ήδη 
υπάρχουσας εγκατάστασης (Ξενοδοχείου) η οποία δεν έχει πάρει τελική έγκριση 
και δεν έχει υλοποιηθεί στη θέση αυτή και η είσοδος και έξοδος της μονάδας, 
γίνεται με χρήση παρακείμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης ιδιοκτησίας της ΕΣΠΕΡΙΑ 
ΑΕ με την επαρχιακή οδό Ρόδου–Καλλιθέας–Φαληράκι. 
     Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 6084/3-11-2006 έγγραφο της Δ/νσης 
Δασών Δωδεκανήσου όλη η έκταση (Μερίδες 474Α και 599 ΕΑ γαιών 
Κοσκινού - ενοποιημένη πλέον μερίδα 474Α) αποτελεί χορτολιβαδική 
έκταση (αρθρο 3, παρ. 6β του Ν.998/79) και δεν δεσμεύεται από τις 
διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας πλην ενός τμήματος εμβαδού 0,518 
στρέμματα, το οποίο είναι αναδασωτέο και πλην δυο τμημάτων εμβαδού 
30.209,00 τ.μ., που αποτελούν δασικές εκτάσεις και δεσμεύονται  από τις 
διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας. 
  Σύμφωνα με την με αριθμό 688/1988 οικοδομική άδεια η οποία 
εκδοθηκε από τη Νομαρχία Δωδεκανήσου, για ανέγερση Ξενοδοχειακού 
Συγκροτήματος πολυτελείας, η Κάλυψη ήταν 6.048,14 τ.μ. και η Δόμηση 
9.522,39 τ.μ. 
    Μετά τις μετατροπές που έχουν πραγματοποιηθεί στην υφιστάμενη μονάδα 
οι οποίες θα νομιμοποιηθούν μέσω έκδοσης οικοδομικής άδειας (άρθρο 106 του Ν. 
4495/2017) για τις οποίες έχει γίνει ήδη υπαγωγή στο Ν.4178/2013 (με 
Αρ.Δήλωσης 2382359),  με χρήση του άρθρου 23 του Ν.4178/2013  με τη με 
αριθμ. πρωτ. 2382359/4-12-2014/10-11-2016 Δήλωση στον Ν. 4178/2013 και η 
οποία  αφορά σε όλα τα κτήρια,  προς έκδοση αδείας νομιμοποίηση, η κάλυψη 
ανέρχεται σε 7790,724 τ.μ. και η Δόμηση σε 12363,688 τ.μ. 
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Εμβαδόν οικοπέδου για υπολογισμό δόμησης-κάλυψης: 77966,00 
τ.μ. (το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση μόνο των 518,00 τ.μ. 
αναδασωτέου τμήματος) 
Εμβαδόν γηπέδου ενοποιημένης μερίδας 474Α: 78.484,00τ.μ. 
Εμβαδόν τμήματος γηπέδου δασικής έκτασης με κλίση > 30% =30.209.00 τ.μ. 
Εμβαδόν τμήματος γηπέδου αναδασωτέας έκτασης= 0,518 στρεματα=518,00 τ.μ. 
    Στο τμήμα επιφάνειας ίσης με 30.209,00 τ.μ.-Δασική Έκταση- δεν 
επιτρέπεται η δόμηση, αλλά δεν αφαιρείται σαν επιφάνεια από το υπόλοιπο 
γήπεδο για τον υπολογισμό της κάλυψης και της δόμησης αυτού. 
   Σύμφωνα με το πιστοποιητικό κτηματολογίου Ρόδου δια της από 7 Ιουνίου 
1998  αιτήσεως της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΕ» διαταχθείσας από 
του Δικαστού στην  ΚΜ 474 Α γαιών Κοσκινού προσαρτήθηκε η όμορη ΚΜ 599 
ΕΑ γαιών Κοσκινού της αυτής ιδιοκτήτριας Εταιρείας,  διορθωθείσας της εκτάσεως 
και των ορίων. 
      Σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ21Β/13-01-2012) 
απόφαση περί «Κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν.4014/21-09-2011» ως αυτή ισχύει, το συγκεκριμένο έργο κατατάσσεται 
στην Ομάδα 6η – Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, 
κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής, α/α 2 – κατηγορία Α2 – Κύρια 
ξενοδοχειακά καταλύματα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών, εκτός 
περιοχών NATURA 2000, με αριθμό κλινών 100<Κ≤800. 
Για τη θέση του ξενοδοχείου ισχύουν τα παρακάτω: 

� Βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, σε περιοχή εκτός σχεδίου 
δόμησης όπου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης. 

� Βρίσκεται εκτός παραδοσιακού οικισμού. 
� Για την γραμμή αιγιαλού και παραλίας έχει γίνει η επικύρωση έκθεσης 

καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή της Καλλιθέας  ΔΔ 
Κοσκινού Δήμου Καλλιθέας Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου  με την με αριθμ. 
1078366/8038/Β0010/ Απόφαση Υπουργού οικονομικών η οποία και  
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 661/Δ/9-10-2000.  

� Το γήπεδο του ξενοδοχείου βρίσκεται εκτός των ορίων των 
περιοχών του εθνικού συστήματος  προστατευόμενων περιοχών του 
Ν.3937/2011. 

� Το γήπεδο που έχει ανεγερθεί το έργο βρίσκεται εκτός θέσεων 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 
Η ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο «ESPEROS VILAGE» είναι Α’ 

κατηγορίας και -5-  αστέρων και αποτελείται από το κεντρικό κτίριο το οποίο 
είναι διώροφο με υπόγειο και περιλαμβάνει όλους τους κοινόχρηστους χώρους, 
τους προβλεπόμενους από τις σχετικές προδιαγραφές του ΕΟΤ (εστιατόριο, 
ταβέρνα, Bar, Super market), τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα γραφεία 
διοίκησης, το λογιστήριο, καθώς και τις αίθουσες δεξιώσεων και 24 κτίρια -
συγκροτήματα δωματίων- διατεταγμένα κατά μήκος της πλαγιάς.    
  Η μονάδα παρουσιάζει την μορφή χωριού και αποτελείται από πολυάριθμα 
συγκροτήματα δωματίων διατεταγμένα κατά μήκος μιας πλαγιάς. 
   Η ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει τις απαιτούμενες για την δυναμικότητά της 
θέσεις στάθμευσης, χώρους υποδοχής των λεωφορείων-πούλμαν, καθώς και τους 
απαραίτητους χώρους προσωρινής στάθμευσης φορτηγών για την τροφοδοσία της 
μονάδας. Eίναι συνδεδεμένη με το κεντρικό αποχετευτικό αγωγό-δίκτυο 
αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ (Βεβαίωση με αριθμ. πρωτ. 13912/30-11-2017 
της ΔΕΥΑΡ). 
    Η τελική  δυναμικότητα του ξενοδοχείου μετά από  α) τις μετατροπές 
που έχουν πραγματοποιηθεί στην υφιστάμενη μονάδα με νομιμοποίηση των 
παραπάνω μετατροπών  μέσω έκδοσης οικοδομικής άδειας (άρθρο 106 του Ν. 
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4495/2017) και για τις οποίες  έχει γίνει  υπαγωγή στο Ν.4178/2013 (με 
Αρ.Δήλωσης 2382359),  με χρήση του άρθρου 23 του Ν.4178/2013  και αφορά 
σε όλα τα κτήρια,  προς έκδοση αδείας νομιμοποίησης και β) τις εσωτερικές 
διαρρυθμίσεις εντός του υφιστάμενου περιγράμματος του 
κτιρίου με  έκδοση νέας οικοδομικής άδειας, θα ανέρχεται σε 600 κλίνες 
Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, 
αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 43/2002, όπως ίσχυσε οι ανάγκες σε ηλεκτρική 
ενέργεια για ξενοδοχείο 5*, 600 κλινών, εκτιμώνται σε 910 kW/άτομο ημερησίως 
δηλαδή σε    910 kW/ημ. 
  Oι συνολικές ανάγκες σε πόσιμο νερό ανέρχονται σε 600x450=270.000          
lt/ημέρα ή ~270m3/ημέρα. Η ποσότητα αυτή καθορίζεται από τις τεχνικές 
προδιαγραφές του ΕΟΤ (απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/29-9-87, ΦΕΚ 557/Β/87) και 
το ΠΔ 43 ΦΕΚ/43/Α/7-3-2002 για την κατηγορία 5* (Α’ τάξης ξενοδοχεία). 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω προβλέπεται επίσης νερό για χλοοτάπητα, κήπο 
λουλουδιών και για το προσωπικό. Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Ρόδου υπάρχει 
δυνατότητα υδροδότησης 437,00 m3/ημέρα καθώς επίσης δύναται να χορηγήσει 
και την επιπλέον ποσότητα για την πλήρωση των κολυμβητικών δεξαμενών, 
περίπου  παροχή 3000 m3.  
    Από τη βιβλιογραφία, η μέση παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων ανά κλίνη 
ανέρχεται σε 1,4kg/d, δηλαδή η εκτιμώμενη παραγωγή απορριμμάτων στο 
ξενοδοχείο ανέρχεται σε 600* 1,4 = 840 kg/d. Η σωστή διαχείριση των 
απορριμμάτων μέχρι την αποκομιδή τους από το Δήμο, που προτίθεται να 
πραγματοποιεί την αποκομιδή των οικιακών και αστικών στερεών αποβλήτων της 
εν λόγω Ξενοδοχειακής Μονάδας και στην συνέχεια να πραγματοποιεί την 
απόρριψη τους στον ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου, έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της 
παραγόμενης ποσότητας και κατ’ επέκταση την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
που αυτά συνεπάγονται. 

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
Εγκατάσταση κλιματισμού 

Για τον κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση) των κοινόχρηστων χώρων και των 
δωματίων του κεντρικού κτιρίου του ξενοδοχείου είναι εγκατεστημένες και 
λειτουργούν αυτόνομες μονάδες κλιματισμού. 
Παραγωγή Ζ.Ν.Χ. 
      Για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης υπάρχουν ηλιακοί θερμοσίφωνες 
εγκατεστημένοι στην ταράτσα των κτιρίων – πτερύγων. Μόνο το κεντρικό κτίριο 
έχει καυστήρα.  
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
      Το Η/Ζ είναι κατάλληλο ως εφεδρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για την άμεση και αυτόματη ρευματοδότηση της εγκατάστασης κατά 
την, σε ανύποπτο χρόνο, τέλεια διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύματος της 
Δ.Ε.Η., έστω και σε μία φάση του δικτύου αυτής, δυνάμενη να αναλαμβάνει τα 
φορτία της κατανάλωσης αμέσως και αυτόματα και να αποδίδει την πλήρη ισχύ 
της για συνεχή λειτουργία. 
      Στον περιβάλλοντα χώρο του Ξενοδοχείου έχει εγκατασταθεί ένα 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ονομαστικής ισχύος 180 kVA τo οποίo εξασφαλίζει όλα 
τα φορτία σε περίπτωση διακοπής.  
Τεχνική περιγραφή μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: 
Το Δίκτυο Ύδρευσης 
  Υπόγεια δεξαμενή αποθήκευσης νερού 600 κ.μ, δίκτυα διανομής, λέβητα 
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, δίκτυα σωληνώσεων, αυτόματο πιεστικό 
συγκρότημα με φίλτρο νερού και αντλίες, συσκευές παροχής νερού, Δίκτυο 
ανακυκλοφορίας ζεστού νερού. 
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Το Δίκτυο Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης 
  Υπόγεια δεξαμενή αποθήκευσης νερού 600 κ.μ κοινή με το δίκτυο 
ύδρευσης, αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα νερού, σωληνώσεις, sprinklers, 
πυροσβεστικές φωλιές, σύστημα αυτόματης κατάσβεσης χώρων μετασχηματιστών, 
σύστημα αυτόματης κατάσβεσης πίνακα μέσης τάσης, σύστημα αυτόματης 
κατάσβεσης πίνακα Η/Ζ, σύστημα κατάσβεσης με AQUA BLUE για την κουζίνα του 
εστιατορίου, φορητά πυροσβεστικά μέσα, εγκατάσταση πυροφραγμών, σύστημα 
πυρανίχνευσης με κεντρικό πίνακα, ανιχνευτές καπνού και θερμικοί ανιχνευτές, 
συναγερμό. 
Το Δίκτυο Αποχέτευσης  

Οδηγεί τα λύματα στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό  του Δήμου Ροδου 
Το Δίκτυο Ισχυρών Ρευμάτων 
  Το ξενοδοχειακό συγκρότημα ηλεκτροδοτείται από το δίκτυο Μέσης Τάσης 
της Δ.Ε.Η., το οποίο βρίσκεται κοντά στο γήπεδο, και υποβιβάζεται μέσω ενός 
υποσταθμού που κατασκευάζεται σε ρεύμα Χαμηλής Τάσης. Στην συνέχεια το 
δίκτυο της Χαμηλής Τάσης καταλήγει σε όλα τα κτίρια του συγκροτήματος μέσω 
υπογείων καναλιών. Λόγω συχνών πτώσεων ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. του νησιού, 
τοποθετείται και μία γεννήτρια η οποία είναι σε θέση να ηλεκτροδοτήσει ολόκληρο 
το ξενοδοχείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.  
Το Δίκτυο Ασθενών Ρευμάτων  

Εγκαταστάσεις τηλεφώνων, εγκαταστάσεις δικτύου DΑΤΑ, εγκαταστάσεις 
σήματος κεραίας TV, εγκαταστάσεις ηλεκτροακουστικού συστήματος. 
Το Δίκτυο Απομακρυσμένου Ελέγχου.  

Για τη μέγιστη ασφάλεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και 
των ίδιων των επισκεπτών δημιουργείται ένα σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου. 
Με το σύστημα αυτό μπορούν οι συντηρητές του ξενοδοχείου να βλέπουν σε 
πραγματικό χρόνο την κατάσταση όλων των μηχανημάτων και να επέμβουν πάνω 
σε αυτά εάν διαγνωθεί κάποια βλάβη ή υπάρξει κάποιος άλλος κίνδυνος. 
Η Εγκατάσταση αλεξικέραυνου. 
 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Εκπομπές ρύπων στον αέρα. 

Κατά τη φάση κατασκευής τυχόν νέων έργων του ξενοδοχείου ενδέχεται να 
υπάρξει μια παροδική μικρή αύξηση των επιπέδων σκόνης στην ατμόσφαιρα λόγω 
των εκσκαφών και των διαμορφώσεων. Για την αποφυγή του φαινομένου το 
έδαφος θα διαβρέχεται. Εκπομπές αέριων ρύπων (μονοξείδιο του άνθρακα, 
διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια αζώτου, υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του θείου, 
αιθάλη) θα υπάρχουν επίσης από την κίνηση των μηχανημάτων έργου και των 
φορτηγών μεταφοράς υλικών. Συνολικά οι εκπομπές κατά την φάση κατασκευής 
θα είναι μικρές και περιορισμένες τόσο χρονικά όσο και τοπικά. 
Εκπομπές θορύβου και δονήσεων. 

Κατά τη φάση κατασκευής τυχόν μικροεπισκευών ή τυχόν νέων έργων του 
ξενοδοχείου θα υπάρξει μια μικρή αλλά παροδική αύξηση της στάθμης του 
θορύβου κυρίως της άμεσης περιοχής του έργου λόγω του εργοταξιακού θορύβου 
από τα μηχανήματα κατασκευής και του θορύβου από την κίνηση των οχημάτων 
μεταφοράς υλικών. Δονήσεις θα προκληθούν κυρίως κατά τις εκσκαφές. 
Εκροές υγρών αποβλήτων. 

Κατά τη φάση κατασκευής τυχόν μικροεπισκευών ή τυχόν νέων έργων για 
τη διαχείριση των λυμάτων του προσωπικού θα τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες. 
Δεν αναμένεται η εκροή άλλων υγρών αποβλήτων. 
Στερεά απόβλητα ή άχρηστα υλικά. 
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Τα στερεά απόβλητα που αναμένεται να προκύψουν κατά την κατασκευή 
τυχόν μικροεπισκευών ή τυχόν νέων έργων του ξενοδοχείου είναι τα οικιακού 
τύπου απορρίμματα του προσωπικού, τα υλικά συσκευασίας, τα υλικά των 
εκσκαφών, μπάζα από την κατασκευή. 
 Οι κωδικοί τους κατά ΕΚΑ είναι: 

• Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα ΕΚΑ 200301 
• Χαρτί- Χάρτινες συσκευασίες ΕΚΑ 150101 
• Γυάλινες συσκευασίες ΕΚΑ 150107 
• Κουτάκια αλουμινίου και λευκοσιδήρου ΕΚΑ 150104 
• Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα ΕΚΑ 200201 
• Πλαστικές συσκευασίες ΕΚΑ 150102 
• Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και 

προστατευτικός ρουχισμός ΕΚΑ 150203 
• Ξύλινες συσκευασίες ΕΚΑ 150103 
• Άλλα άχρηστα υλικά (υφάσματα, ξύλα, κ.α) 
• Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03. 
ΕΚΑ 170904 

• Χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03. ΕΚΑ 
170504 

• Μείγμα σκυρoδέματoς, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων 
που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06. ΕΚΑ 170107 

   Τα αστικά τύπου απορρίμματα θα συλλέγονται από το Δήμο Ρόδου, τα υλικά 
των εκσκαφών θα χρησιμοποιηθούν σε διαμορφώσεις του γηπέδου ενώ τα 
πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών μαζί με τα άλλα άχρηστα δομικά υλικά από την 
κατασκευή θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένους χώρους από το φορέα του 
Έργου. 
Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
Επίσης στη Μελέτη αναφέρονται κυρίως τα παρακάτω: 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η μορφολογία και τα ανάγλυφα χαρακτηριστικά του εδάφους δεν έχουν 
υποστεί  μεταβολές από τις υπερβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην εν λόγω 
Ξενοδοχειακή Μονάδα. Ο επεμβάσεις έχουν περιοριστεί στις απολύτως 
απαραίτητες, όπως για τη διάνοιξη εσωτερικών δρόμων και τη διαμόρφωση 
χώρων πρασίνου. 

Οι εγκαταστάσεις έχουν προσαρμοστεί όσο είναι δυνατόν στο φυσικό 
ανάγλυφο του εδάφους και στη φυσική κλίση του. Η αισθητική ένταξη αφορά 
στην εναρμόνιση του κατασκευασμένου στοιχείου στο φυσικό περιβάλλον, την 
ενσωμάτωση του στην περιβάλλουσα τοπογραφία, και στην ικανοποίηση του 
παράγοντα της αισθητικής αξίας, αφενός για τους χρήστες και αφετέρου σε όσους 
έρχονται σε οπτική επαφή με αυτό από τον κοινωνικό περίγυρο. Το ξενοδοχείο 
είναι μια κατασκευή που ενδεχομένως δύναται να δημιουργήσει μια σχετική 
επίπτωση στην αισθητική του τοπίου. Ωστόσο η επίπτωση αυτή είναι περιορισμένη 
αφού δεν αλλοιώνονται τα φυσικά σχήματα και χρώματα της περιοχής. 

Μια ακόμη παράμετρος της ελάχιστης αισθητικής υποβάθμισης που έχει 
υποστεί ο χώρος είναι η μορφή της τουριστικής εγκατάστασης. Η διανομή των 
κτισμάτων στο χώρο έχει γίνει έτσι ώστε η δομημένη επιφάνεια να κατανέμεται σε 
πολλά κτίρια και σε λίγους ορόφους διάσπαρτα στο χώρο, αποφεύγοντας το 
ξενοδοχείο ενός όγκου το οποίο θα ήταν εκτός κλίμακας στη συγκεκριμένη 
περιοχή. Έτσι, η δομημένη επιφάνεια σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση των 
εξωτερικών χώρων του ξενοδοχείου, δεν αφήνουν τον όγκο αυτό να υποβαθμίσει 
αισθητικά στην περιοχή. Συνεπώς οι επιπτώσεις στο τοπίο και στην αισθητική αξία 
αυτού χαρακτηρίζονται αμελητέες και υποκειμενικές. 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  



9 

 

Φυσικό περιβάλλον περιοχής μελέτης 
Δεν αναμένονται: Αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό 

οποιονδήποτε ειδών φυτών (δέντρων, θάμνων κ.λπ.), μείωση του αριθμού 
οποιονδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών, εισαγωγή νέων 
ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των 
υπαρχόντων ειδών, μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργεια, 
αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιονδήποτε ειδών ζώων 
(πτηνών, ζώων περιλαμβανομένων των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, 
βενθικών οργανισμών ή εντόμων), μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών 
σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών ζώων, εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια 
περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων και 
χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή άγριων 
ζώων. Οι αλλοιωθέντες χώροι θα αποκατασταθούν και θα φυτευθούν. 
Περιοχές του Εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Κατά τη φάση  λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται αρνητικές 
επιπτώσεις σε Περιοχές του Εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών. 
Δάση και δασικές εκτάσεις 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις 
σε δάση ή δασικές εκτάσεις. 
 

Κατά τη φάση λειτουργίας του ξενοδοχείου δεν αναμένονται εκπομπές 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
 
 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού. 
Χρήση φυσικών πόρων 

   Όσον αφορά στη χρήση φυσικών πόρων κατά την λειτουργία της 
ξενοδοχειακής μονάδας, σημαντικές είναι οι ποσότητες νερού που 
απαιτούνται, όπως προαναφέρθηκε. Ωστόσο, εξαιτίας του γεγονότος ότι η 
ΔΕΥΑΡ έχει την δυνατότητα υδροδότησης της ξενοδοχειακής μονάδας με τις 
απαιτούμενες ποσότητες, δεν αναζητήθηκε άλλος τρόπος υδροδότησης. 
Εφόσον απαιτηθεί στο μέλλον η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων 
υδροδότησης, θα εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες και θα ληφθούν οι 
προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις.  
    Εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων νερού που απαιτούνται για την 
πλήρωση των κολυμβητικών δεξαμενών των ξενοδοχείων που απαντώνται 
στην περιοχή, γίνεται συνεννόηση με τον Δήμο έτσι ώστε να υπάρξει 
συντονισμός στην όλη διαδικασία και να αποφευχθούν προβλήματα 
έλλειψης νερού από την υπερβολική ζήτηση σε περιορισμένο χρονικό 
διάστημα. Η ποσότητα αυτή, ωστόσο, απαιτείται μία μόνο φορά στην αρχή 
της σαιζόν για την πλήρωση των κολυμβητικών δεξαμενών. Κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας τους, το νερό ανακυκλοφορεί και υφίσταται 
επεξεργασία διερχόμενο από φίλτρα άμμου με αποτέλεσμα να απαιτούνται 
ελάχιστες ποσότητες νερού για τη συμπλήρωση των απωλειών που 
παρατηρούνται, κυρίως εξαιτίας της εξάτμισης, οι οποίες υπολογίζονται σε 
30m3 ημερησίως. Στο τέλος της τουριστικής περιόδου το νερό των 
κολυμβητικών δεξαμενών, αφού παραμείνει 1-2 ημέρες χωρίς την 
προσθήκη απολυμαντικού μέσου θα οδηγείται σταδιακά προς το 
αποχετευτικό σύστημα  του Δήμου. 
    Οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται ως επί το πλείστον από το δίκτυο 
της ΔΕΗ. Η παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται κυρίως για 
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φωτισμό, κίνηση και κλιματισμό, και τις  ανάγκες  λειτουργίας των 
παρασκευαστηρίων του εστιατορίου. 

Σε γενικές γραμμές, εξαιτίας της φύσης του έργου δεν 
αναμένεται οποιαδήποτε αύξηση/μεταβολή στη χρήση φυσικών 
πόρων. 
Παραγωγή και διαχείριση υγρών αποβλήτων. 

• Τα υγρά απόβλητα του ξενοδοχείου είναι τα αστικά απόβλητα – λύματα 
και τα χρησιμοποιημένα έλαια και λίπη από την κουζίνα. Τα λίπη και τα 
έλαια θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης. Τα λύματα 
από την κουζίνα του εστιατορίου πριν οδηγηθούν μέσω φρεατίων στην 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα περνούν από λιποσυλλέκτη.  

• Τα λύματα που παράγονται από την λειτουργία της ξενοδοχειακής 
μονάδας οδηγούνται στο κεντρικό αποχετευτικό σύστημα Δήμου Ρόδου και 
καταλήγουν στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας βοθρολυμάτων–
λυμάτων Ρόδου (περιοχή Βόδι). 

Παραγωγή και διαχείριση στερεών αποβλήτων. 
• Η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων μπορεί να οδηγήσει σε: 

− Μόλυνση του περιβάλλοντος, αν αφεθούν τα απόβλητα 
εκτεθειμένα στη βροχή, χωρίς να καλυφθούν. 

− Προσέλκυση εντόμων, ζώων και οικόσιτων ζώων. 
− Υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου, που αποτελεί πολύ 

σημαντικό παράγοντα για μια τουριστική περιοχή 
 Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η σωστή διαχείρισή τους. 
       Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, τα παραγόμενα στερεά απόβλητα 
αποτελούν απορρίμματα οικιακού τύπου και υφίστανται κατάλληλη διαχείριση, με 
διαχωρισμό σε ζυμώσιμα οργανικά και μη. Τα ζυμώσιμα οργανικά προέρχονται 
κυρίως από τη χρήση της κουζίνας, bars κ.λ.π. Τα μη ζυμώσιμα υλικά (γυαλί, 
χαρτί, μέταλλο – κυρίως αλουμίνιο) προέρχονται κυρίως από τα υλικά 
συσκευασίας και από τα τυποποιημένα προϊόντα. Από τα μη ζυμώσιμα, το γυαλί 
(μπουκάλια) διαχωρίζεται σε πλαστικές κασέτες ανάλογα με το αν επιστρέφεται 
στον προμηθευτή ή όχι. Τα χαρτοκιβώτια και τα πλαστικά χωρίζονται και 
συμπιέζονται. Τα παραγόμενα απορρίμματα της μονάδας είναι αστικού τύπου και 
υπολογίζονται σε κιλά ανά άτομο και ημέρα. Από τη βιβλιογραφία η μέση 
παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων ανά κλίνη ανέρχεται σε 1,4kg/d, δηλαδή η 
εκτιμώμενη παραγωγή απορριμμάτων στο ξενοδοχείο ανέρχεται σε 600* 1,4 = 
840   kg/d. 
Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι την αποκομιδή τους από το Δήμο 
που  προτίθεται να πραγματοποιεί την αποκομιδή των οικιακών και αστικών 
στερεών αποβλήτων της εν λόγω Ξενοδοχειακής Μονάδας και στην συνέχεια να 
πραγματοποιεί την απόρριψη τους στον ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου,  έχει σαν 
αποτέλεσμα την μείωση της παραγόμενης ποσότητας και κατ’ επέκταση την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που αυτά συνεπάγονται. 
  Ως προς την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρονται 
επίσης τα παρακάτω: 

Οι αλλοιωθέντες χώροι έχουν αποκατασταθεί και έχουν φυτευτεί με 
διάφορα είδη βλάστησης (χλοοτάπητα, θάμνους, πόες, δέντρα). Λόγω της φύσης, 
του μεγέθους και του σχεδιασμού του Έργου δεν χρειάζεται η θέσπιση επιπλέον 
μέτρων. 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας 
καθορίζονται με τις ακόλουθες διατάξεις οι οποίες και θα πρέπει να τηρούνται: 

• Η  ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/24.3.2011 (ΦΕΚ 
488/Β/30.3.2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ 
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«για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». 

• Η  ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ 
920/Β/8.6.2007) «Καθορισμός τιμών-στόχων και ορίων εκτίμησης των 
συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του 
νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2004/107/ΕΚ "Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα" του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

• Για τα επιτρεπόμενα ποσά εκπομπής ρυπαινουσών ουσιών στην 
ατμόσφαιρα από τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις της 
μονάδας ισχύει το ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981). 

Με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυνητικών 
επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου προτείνονται 
τα ακόλουθα μέτρα: 

Να υπάρχει ετήσιο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης όλου του 
εξοπλισμού που διαθέτει η ξενοδοχειακή μονάδα, σύμφωνα με το οποίο 
πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος των μηχανημάτων σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του υπεύθυνου συντήρησης και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με αυτό τον τρόπο 
προλαμβάνεται κάθε πιθανή αστοχία των μηχανημάτων. 

Να γίνει προσπάθεια ολικής αντικατάστασης ή και όπου είναι δυνατόν 
κατάργησης προϊόντων (αφρών και ψυκτικών υγρών) που περιέχουν CFC και 
HCFC με άλλους τύπους προϊόντων της ίδιας κατηγορίας. 

Η προμήθεια των χρωμάτων να προσανατολίζεται προς χρώματα με βάση 
το νερό, απαλλαγμένα από διαλύματα μολύβδου και άλλων τοξικών διαλυτών. 

Η χρήση μικροβιοκτόνων και εντομοκτόνων, σε όποιες περιπτώσεις 
απαιτείται να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας. 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά καθαρισμού να αντικαθίστανται με υλικά 
βιοδιασπώμενα, χωρίς φωσφορικές ενώσεις και παράγωγα χλωρίου. 

Λόγω της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσον αφορά την 
έκλυση αέριων ρύπων δεν χρειάζεται η θέσπιση ειδικών μέτρων για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΟΝΗΣΕΙΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 

Σχετικά με το θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τον εξοπλισμό 
του έργου σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. αντλίες, μηχανήματα έργου, μετακίνηση 
φορτηγών, κ.ά) θα τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ αριθ. 
37393/2028/29.9.2003 (ΦΕΚ1418/Β/1.10.2003) « Μέτρα και όροι για τις 
εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήσης σε εξωτερικούς 
χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 
286/Β/2007). 

Επίσης θα τηρούνται όλες οι κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, 
θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων 
ηχητικών εκπομπών και θα εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα 
βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων. Τέλος όλα τα μηχανήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν θα έχουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου ή τη 
σήμανση CE (όπως ορίζεται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ) συνοδευομένη από την 
αναγραφή της εγγυημένης στάθμης ακουστικής ισχύος. 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι πιέσεις στο ακουστικό 
περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Παρόλα 
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αυτά, για την αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση των όποιων επιπτώσεων από την 
πρόκληση υψηλής στάθμης θορύβου λαμβάνονται τα εξής μέτρα: 

Σε ότι αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό πραγματοποιείται τακτική 
προληπτική συντήρηση. 

Οι γεννήτριες βρίσκονται σε ικανή απόσταση από τα δωμάτια, ώστε κατά 
την έναρξη της λειτουργίας τους να μην ενοχλούν τους πελάτες. 

Ο χώρος παραλαβής πρώτων υλών, ο οποίος αναπόφευκτα αποτελεί τοπικά 
πηγή θορύβου από την κίνηση των οχημάτων, βρίσκεται σε σημείο απομονωμένο 
από τους χώρους εστίασης των πελατών και επιπλέον έχει ορισθεί συγκεκριμένη 
ώρα κατά την οποία πραγματοποιούνται όλες οι παραλαβές. 

Σύμφωνα με το ΠΔ/20-1-88 (ΦΕΚ-61/Δ/28-1-88), το ανώτατο 
επιτρεπόμενο όριο της στάθμης θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τις 
τουριστικές εγκαταστάσεις μετρούμενο στα όρια της ιδιοκτησίας της εγκατάστασης 
είναι 50 dBA. 

Στη Μελέτη αναλύεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της μονάδας, 
με επιμέρους στόχους και προτεινόμενα μέτρα για την κατανάλωση ενέργειας και 
νερού, για τα υγρά και στερεά απόβλητα κλπ. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Μ.Π.Ε., για το έργο υπάρχουν μεταξύ 

άλλων και τα εξής έγγραφα: 
1. Η με αρ. πρωτ. 815/4-07-2005 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(Α.Ε.Π.Ο.) Γενικού Γραμματεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
2. Το με αρ. πρωτ. 1324/31-03-2005 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας με αριθμό 
μητρώου 1143/Κ01/5Α/ 02886/0/0 για το Ξενοδοχείο «ΧΩΡΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ»  στο 
Δ.Δ.  Καλλιθέας νήσου Ρόδου της «ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ.ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΕ». 
3. Η με αρ. πρωτ. 6084/3-11-2006 Βεβαίωση της Δ/νσης Δασών 
Δωδεκανήσου σύμφωνα με την οποία και με το με αριθμ. πρωτ. 3598/20-07-87 
έγγραφο τελεσιδικίας, όλη η έκταση αποτελεί χορτολιβαδική έκταση και δεν 
δεσμεύεται  από τις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας πλην ενός τμήματος 
εμβαδού 0,518 στρέμματα, το οποίο είναι αναδασωτέο και πλην δυο τμημάτων 
εμβαδού 30.209,00 τ.μ., που αποτελούν δασικές εκτάσεις και δεσμεύονται  από 
τις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας. 
4. Η με αριθμ. πρωτ. 540/28-04-2011 Βεβαίωση της ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με την 
οποία βεβαιώνεται ότι το Ξενοδοχείο «ΕΣΠΕΡΟΣ ΒΙΛΑΤΖ» έχει συνδεθεί με 
κεντρικό αποχετευτικό Αγωγό της ΔΕΥΑΚ Δήμου Καλλιθέας. 
5. Η με αρ. πρωτ. 2286/19-11-2002 Βεβαίωση αποκομιδής απορριμμάτων από 
την ΔΕΥΑΚ. 
6. Η με αρ. 2382359/04-02-2014 Δήλωση Ένταξης στο Ν. 4178/2013.  
7. Η με αρ. πρωτ. 13912/30-11-2017 Βεβαίωση της ΔΕΥΑΡ περί σύνδεσης της 
μονάδας με το κεντρικό αποχετευτικό αγωγό-δίκτυο αποχέτευσης.  
 

Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. οικ. 64183/25-10-2018  έγγραφο, το 
Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως αρμόδια αρχή για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, έχει ήδη ξεκινήσει την σχετική διαδικασία. 

H Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού κατόπιν του με αρ. πρωτ. 18/5054/21-03-
2019 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, μας διαβίβασε με το με αρ. πρωτ. 
7/22371/02-05-2019 έγγραφο τη με αρ. 3/2019 απόφαση της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας στις 30-04-2019 σύμφωνα με την οποία:  
«… 

Αποφασίζει: Ομόφωνα 
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Εγκρίνει τη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, ανανέωση 
χρονικής ισχύος και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 815/04-07-2005 ΑΕΠΟ ΓΓ 
ΠΝΑ, της υφιστάμενης ξενοδοχειακής  μονάδας  με διακριτικό τίτλο “ESPEROS 
VILLAGE/ΧΩΡΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ” ιδιοκτησίας της εταιρίας «Τουριστικές επιχειρήσεις 
Εσπέρια ΑΕ».  

Η αρχική δυναμικότητα του ξενοδοχείου είναι 418 κλίνες και μετά την 
τροποποίηση η τελική δυναμικότητα θα είναι 600 κλίνες.  

Η δυναμικότητα των 600 κλινών θα προκύψει  
 α) Από τις μετατροπές που έχουν πραγματοποιηθεί στην υφιστάμενη μονάδα με 
νομιμοποίηση των παραπάνω μετατροπών μέσω έκδοσης οικοδομικής άδειας 
(άρθρο 106 του Ν.4495/2017).  

Για τις παραπάνω μετατροπές έχει γίνει υπαγωγή στο Ν. 4178/2013 (με Αρ. 
Δήλωσης 2382359), με χρήση του άρθρου 23 του Ν.4178/2013 και αφορά σε όλα 
τα κτήρια, προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης.  
β) Από τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις εντός του υφιστάμενου περιγράμματος του 
κτηρίου με έκδοση νέας οικοδομικής άδειας.  

…» 
 

Πριν τη λήψη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κι εφόσον 
κριθεί απαραίτητο από την εγκρίνουσα αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), ο 
φορέας του έργου θα μεριμνήσει για τη λήψη θεώρησης όρων δόμησης και 
βεβαίωσης χρήσεων γης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δ. 
Ρόδου. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε θετικά επί του 
ερωτήματος με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (π.χ. 
επικαιροποιημένες βεβαιώσεις αποκομιδής απορριμμάτων και δυνατότητας 
υδροδότησης, θεώρηση όρων δόμησης και βεβαίωση χρήσεων γης από τη 
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου, εφόσον ζητηθεί από την 
εγκρίνουσα αρχή,  βεβαίωση Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, κλπ.) και 
γενικά να τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές 
με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και 
εγκρίσεων όσο και όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του 
κυρίου του έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων καθώς και στη με αρ. πρωτ. 815/4-07-2005   Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) Γ.Γ. Π.Ν.Α. 

2. Κατά την υλοποίηση της πρόσθετης κάλυψης κτιρίων να τηρούνται οι 
προβλεπόμενες αποστάσεις από τις δασικές εκτάσεις, να προστατεύονται 
τυχόν αρχαιότητες, να τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις κλπ. 

3. Δεδομένου του απαιτούμενου όγκου νερού για την πλήρωση των 
κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει να γίνεται συντονισμός με το Δήμο 
κατά την πλήρωσή τους στην αρχή της τουριστικής περιόδου, προκειμένου 
να αποφευχθούν προβλήματα έλλειψης νερού στην περιοχή. Επίσης να 
λαμβάνονται μέτρα για την καλή λειτουργία ανακυκλοφορίας και 
επεξεργασίας του νερού με σκοπό την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου 
νερού για τη συμπλήρωση των απωλειών. 

4. Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας.  

5. Τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα συλλέγονται, να οδηγούνται προς 
ανακύκλωση μόνο σε αδειοδοτημένους και πιστοποιημένους φορείς 
ανακύκλωσης. Να διευκρινιστούν οι συγκεκριμένοι φορείς-εταιρείες 
διαχείρισης όλων των ανακυκλώσιμων αποβλήτων της μονάδας, πριν τη 
λήψη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η προσωρινή 



14 

 

φύλαξη των απορριμμάτων να γίνεται με υγειονομικά αποδεκτούς όρους 
και σύμφωνα πάντα με την υπόδειξη της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου πριν την απομάκρυνσή τους με απορριμματοφόρα 
οχήματα στον χώρο τελικής διάθεσης. 

6. Να τηρείται αρχείο για τη συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών 
προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένους και πιστοποιημένους φορείς 
ανακύκλωσης. 

7. Να υπάρχει εντός της εγκατάστασης υπερεπάρκεια χώρων για στάση-
στάθμευση οχημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ξενοδοχείου 
έτσι ώστε να μη δεσμεύονται καθόλου, ούτε προσωρινά, επιφάνειες της 
Επαρχιακής Οδού Ρόδου-Καλλιθέας. 

8. Να λαμβάνονται πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την 
αποφυγή ατυχημάτων προσωπικού, χρηστών και επισκεπτών στην 
εγκατάσταση και ειδικότερα να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία μέτρα πυροπροστασίας/πυρόσβεσης (ειδικά για τις δασικές 
εκτάσεις της άμεσης περιοχής) και να τηρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής 
για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών και προδιαγραφές ασφάλειας 
για την είσοδο-έξοδο οχημάτων στη μονάδα.  

 
Μετά τα παραπάνω ζητείται: 
 
Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανανέωση χρονικής ισχύος 
και Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 815/04-07-2005 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ, της 
Υφιστάμενης Ξενοδοχειακής  μονάδας  με διακριτικό τίτλο «ESPEROS 
VILLAGE» κατηγορίας 5 αστέρων 5* επί της ενοποιημένης Κ.Μ. 474Α 
Γαιών Κοσκινού (εμβαδού 78.484,00 τ.μ) στην περιοχή «Φαληράκι», της 
Δ.Κ. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
φερόμενης  ιδιοκτησίας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΕ”, ως 
προς την αύξηση της τελικής δυναμικότητας από 418 σε 600 κλίνες», 
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   

 
Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: προθεσμία διαδικασίας διαβούλευσης που 

απορρέει από την παρ. 3δ, του άρθρου 4, του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) περί 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κλπ. 
 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Καραγιάννη, Δήμος Μουτάφης, Ε. 
Παναή, Ε. Ατσίδη, Α. Παπουράς, Α. Μανωλάκης, ο Γραμματέας Α. 
Γιαννικουρής  και ο Αντιπρόεδρος κ. Σ. Στάγκας, ήταν απόντες από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 
93 του Ν.3463/2006, την τοποθέτηση του Προέδρου κ.Ε.Μανδρακού για 
την αιτιολογία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2019 και του άρθρου 1 παρ. 2 
του Ν.4257/2014, την αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως 
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«επείγουσας ανάγκης» και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών 
του Σώματος, 

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του επικεφαλής  της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»  κ. Γ. Υψηλάντη  και της Δημοτικής Συμβούλου Κας 
Σ.Σαρρή-Υψηλάντη , οι οποίοι ψήφισαν  « παρών» 
 
Α.Εγκρίνει τον χαρακτηρισμό του θέματος ως «επείγουσας ανάγκης» 
σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολόγηση. 
 
Β. Διατυπώνει θετική άποψη για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανανέωση χρονικής ισχύος και Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. οικ. 815/04-07-2005 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ, της Υφιστάμενης 
Ξενοδοχειακής  μονάδας  με διακριτικό τίτλο «ESPEROS VILLAGE» 
κατηγορίας 5 αστέρων 5* επί της ενοποιημένης Κ.Μ. 474Α Γαιών 
Κοσκινού (εμβαδού 78.484,00 τ.μ) στην περιοχή «Φαληράκι», της 
Δ.Κ. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
φερόμενης  ιδιοκτησίας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ 
ΑΕ”, ως προς την αύξηση της τελικής δυναμικότητας από 418 σε 
600 κλίνες», σύμφωνα με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:   
 

1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (π.χ. 
επικαιροποιημένες βεβαιώσεις αποκομιδής απορριμμάτων και δυνατότητας 
υδροδότησης, θεώρηση όρων δόμησης και βεβαίωση χρήσεων γης από τη 
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου, εφόσον ζητηθεί από την 
εγκρίνουσα αρχή,  βεβαίωση Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, κλπ.) και 
γενικά να τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές 
με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και 
εγκρίσεων όσο και όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του 
κυρίου του έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων καθώς και στη με αρ. πρωτ. 815/4-07-2005   Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) Γ.Γ. Π.Ν.Α. 

2. Κατά την υλοποίηση της πρόσθετης κάλυψης κτιρίων να τηρούνται οι 
προβλεπόμενες αποστάσεις από τις δασικές εκτάσεις, να προστατεύονται 
τυχόν αρχαιότητες, να τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις κλπ. 

3. Δεδομένου του απαιτούμενου όγκου νερού για την πλήρωση των 
κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει να γίνεται συντονισμός με το Δήμο 
κατά την πλήρωσή τους στην αρχή της τουριστικής περιόδου, προκειμένου 
να αποφευχθούν προβλήματα έλλειψης νερού στην περιοχή. Επίσης να 
λαμβάνονται μέτρα για την καλή λειτουργία ανακυκλοφορίας και 
επεξεργασίας του νερού με σκοπό την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου 
νερού για τη συμπλήρωση των απωλειών. 

4. Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας.  

5. Τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα συλλέγονται, να οδηγούνται προς 
ανακύκλωση μόνο σε αδειοδοτημένους και πιστοποιημένους φορείς 
ανακύκλωσης. Να διευκρινιστούν οι συγκεκριμένοι φορείς-εταιρείες 
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διαχείρισης όλων των ανακυκλώσιμων αποβλήτων της μονάδας, πριν τη 
λήψη της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η προσωρινή 
φύλαξη των απορριμμάτων να γίνεται με υγειονομικά αποδεκτούς όρους 
και σύμφωνα πάντα με την υπόδειξη της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου πριν την απομάκρυνσή τους με απορριμματοφόρα 
οχήματα στον χώρο τελικής διάθεσης. 

6. Να τηρείται αρχείο για τη συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών 
προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένους και πιστοποιημένους φορείς 
ανακύκλωσης. 

7. Να υπάρχει εντός της εγκατάστασης υπερεπάρκεια χώρων για στάση-
στάθμευση οχημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ξενοδοχείου 
έτσι ώστε να μη δεσμεύονται καθόλου, ούτε προσωρινά, επιφάνειες της 
Επαρχιακής Οδού Ρόδου-Καλλιθέας. 

8. Να λαμβάνονται πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την 
αποφυγή ατυχημάτων προσωπικού, χρηστών και επισκεπτών στην 
εγκατάσταση και ειδικότερα να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία μέτρα πυροπροστασίας/πυρόσβεσης (ειδικά για τις δασικές 
εκτάσεις της άμεσης περιοχής) και να τηρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής 
για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών και προδιαγραφές ασφάλειας 
για την είσοδο-έξοδο οχημάτων στη μονάδα.  
 

         
 
          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


